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Paket İçeriği

Drone

x1

Kumanda

x1

USB kablo

Şarj Bağlantı Kablosu

x1

x1

FIMI A3 Drone Quick Start Manual
Please read the quick start manual carefully before using and keep the quick start manual for future reference

Saat Yönü Pervane

x3

Saat Yönü Tersi

x3

Batarya

x1

Şarj Cihazı

x1

Şarj Adabtörü x 1

Talimatlar x 2

Ürün Şeması
1 Drone
Alt Gövde

Ters Pervane

DIY bağlantısı

Üst Gövde

İniş Takımı
Düz Pervane

Açma Kapama Tuşu

DIY vida yuvası
Koruyucu Kapak

Batarya Klipsi

Entegre Kamera Gimbal
Motor

Batarya

2.1 Uzaktan Kumanda
2.4G Anten
5.8G Anten

Sol Çubuk

Sol Ayar

Kayıt Başlatma Tuşu

Sağ Çubuk

I/O Anahtarı

LCD Ekran

Açma Kapama Tuşu
Gölgelik sabitleme yuvası

Mod Anahtarı
Arayüz Kapağı

5 yönlü Tuş
Eve Geri Dön Tuşu

Sağ Ayar

2.2 Kumanda Tuşlarının Fonksiyonları
Yukarı

Düğmeler

İşlev açıklaması

1

Sol Çubuk

Çubuğu yukarı doğru itin, uçak yukarı kalkar;
sopa aşağı doğru çekin, uçak iner; geçiş çubuğunu sola
çevirerek, uçak saat yönünün tersine döndürür;
sağa geçiş çubuğu, uçak saat yönünde döner

2

Sağ Çubuk

Çubuğu yukarı doğru itin, uçak öne doğru uçar; Çek
aşağı sopa, uçak geriye uçar; geçiş
sola sopa, uçak sola uçar; geçiş çubuğu
sağ, uçak sağa doğru uçuyor

3
4

Mod değiştirme tuşu

3 saniye basılı tutarak eve geri dön moduna geçin
çıkış yapmak için kısa basın

Eve Geri Dön

5

Açma Kapama Tuşu

6

I/O anahtarı

7

8
9
10

Beş
Yönlü
Tuş

Spor moduna geçmek için sola, Geçiş
standart moda geçme hakkı

Basılı Tutarak açıp kapatın

Kısayol tuşu: Akıllı Uçuş ayarları

Aşağı

Kısayol tuşu: Kamera parametre ayarları

Sol

1. Kısayol tuşu: Ayarlar menüsüne girin;
2. Son seviyeye dönün

Sağ

Ayralar menusu tercih

Merkez

1. Kısayol tuşu: Kayıt ekranı 2. İşlemi onaylayın

Sağ Seçenek
Kamera / kayıt düğmesi

geri

ileri
Sol

Dron Burun Yönü

I/O yuvası seçimi

Yukarı

Sol Seçenek

Sağ

Gimbal'in perde açısının ayarlanması
Varsayılan olarak, EV değerleri ayarlanır ve PWM
kullanıcı DIY sağlamak için kullanılır.
Fotoğraf çekmek için kısa basın; uzun basın
kaydı başlat / durdur

Aşağı
Yukarı

Saat Yönü
tersi

İleri

Saat Yönü

Sola

Sağa

Aşağı

geri

Sol Çubuk

Sağ Çubuk

Not: Uzaktan kumanda çubuğunun ayarı, uzaktan kumanda ayarları menüsünde
değiştirilebilir (varsayılan ayar Amerikan eldir).

2.3 Kumanda Ana Menüsü
TF Kart Durumu
Kapasite/Kayıt Zamanı

GPS uydu sayısı

Uçuş Modu

Drone Voltajı

Drone Batarya Seviyesi

Yatay Velosite

11.1V

16

H .S:16 mp h

GPS

V.S:0 4 mp h

Dikey Velosite

Aktarım Sinyali

Arayüz Drurumu

Kumanda Sinyali

00:10:21

60

RC battery level

D:18 0 2 f t

Uçuş Uzaklığı

Dronu kumandaya göre yaklaşık kuyruk pozisyonu

H:18 0 2 f t

Uçuş Rakımı

Temel özellikleri
Drone

Uzaktan Kumanda

Ürün modeli: FMWRJ01A3
Ölçüler：285 x 229 x 69mm
Diyagonal boyutu: 323mm
Kalkış ağırlığı：Yaklaşık 560g
Uçuş süresi: Yaklaşık 25 dak *
Maksimum artan hız：6m / s
Maksimum iniş hızı：5m / s
Maksimum seyir hızı m 18m / s
Maksimum İletim Mesafesi：Yaklaşık 1000m *
Uydu konumlandırma sistemleri：GPS / GLONASS
Vurgulu hassasiyeti：± 0.5 m（Dikey），± 1.5 m（Yatay）
Çalışma sıcaklığı：0 ~ 40 ° C
Uygun yükseklik：：5000m
Hafıza kartı tipi：Micro SD (yukarıda Sınıf 10) 8 ~ 64 GB
Çalışma frekansı: 2.4-2.483GHz; 5.725-5.850GHz

Net ağırlık：Yaklaşık 331 g
Ekran çözünürlüğü: 480 x 272
Çalışma frekansı: 2.4-2.483GHz; 5.725-5.850GHz
Türü: Şarj edilebilir lityum pil
Kapasite: 2950mAh
Giriş：5V 2A
Hafıza kartı tipi：Micro SD（maksimum destek 32GB）
Çalışma sıcaklığı：0 ~ 40 ° C
Uygun yükseklik：：5000m

Güç adaptörü
Nominal giriş: 100-240V ~ 50 / 60Hz 0,3A
Nominal çıkış: 14V 0.8A
Anma gücü: 11.2W
Ortam sıcaklığının şarj edilmesi：0 ° C ~ 40 ° C

Batarya
Türü: Şarj edilebilir lityum pil
Ağırlık: Yaklaşık 162g
Kapasite: 2000mAh
Voltaj: 11.1V
Sınır gerilimi: 12,75V
Enerji: 22.2Wh
Ortam sıcaklığının şarj edilmesi：0 ° C ~ 40 ° C

Gimbal
Kontrol edilebilir dönme aralığı：0 ° ~ -90 °（Pitch）
Kontrol açısı hassasiyeti：± 0.02 °
Mercek: FOV80 °
Fotoğraf makinesi diyaframı：f2.0
Kamera odak mesafesi：3.54mm
Eşdeğer odak mesafesi：27mm
Sensör：1 / 3.2 "CMOS
Etkili pikseller：8.08M
ISO aralığı：100 - 3200（Video），100 - 1600（Fotoğraf）
Enstantane hızı：4 ~ 1/8000
Maksimum video çözünürlüğü：1920 x 1080 | 30fps
1920 x 1080 | 25fps
Maksimum fotoğraf çözünürlüğü：3264 × 2448
Dosya sistemi：FAT32 / exFAT
Görüntü formatı：JPG
Video formatı：MP4

Şarj Cihazı (Balans)
Nominal giriş: 14V 0,8A
Nominal çıkış: 11.1V 0.8A

Uçuş süresi esinti in sabit hızda test edilir ，maksimum uçuş süresi 4.2V'de tek hücre voltajı için 21 dakika, 4.35V'de tek hücre voltajı için 25 dakika ，ve lütfen 4.35V şarjlı şarj cihazı kullanın.
Lütfen şarj cihazı destekli 4.35V kullanın. Uzaktan kumanda mesafesi 1km'ye (FCC) erişebilir ve elektromanyetik girişim alanı yok. Yukarıdaki tüm testler ve veriler FIMI laboratuvarından alınmıştır,
Kullanımdaki çevresel değişikliklere göre fiili kullanımda hatalar oluşabilir.

Şarj
1 Bataryanın Şarjı
Bataryayı, batarya şarjını ve güç adaptörünü
aşağıda gösterilmiştir ve güç kaynağını açın.
Şarj ederken, terazinin sol tarafındaki kırmızı gösterge
şarj her zaman açık.
Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, cihazın sol tarafındaki kırmızı gösterge
denge ücreti söner.

2 Kumandanın Şarjı
RC ve güç adaptörünü aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.
Şarj ederken, RC'nin ana arayüzündeki pil simgesi yanıp söner.
Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, ana arayüzdeki
RC yanıp sönmeyi keser.
RC'yi tamamen şarj etmek yaklaşık 3.5 saat sürer.

Pili tamamen şarj etmek yaklaşık 2,5 saat sürer.

5V

Güvenlik ipuçları: Lütfen şarj etmek için pili uçaktan çıkarın.

2A

Montaj ve Sökme
1 TF Kart

2 Batarya
Pili yuvaya hafifçe itin, pili yerine oturduğunda sonra
bir "klik" sesi olsun.
Uçağa TF kartı takarken,
lütfen önce pili çıkarın.
Tam anlamıyla yukarı doğru olan TF kartı takın
TF kart yuvasına yerleştirin.
TF kartı çıkartırken, TF’ye basın.
dışarı çıkacak kart.

RC'ye TF kartı takarken lütfen
Önce koruma kapağını çıkarın.
Tam anlamıyla TF kartı takın
TF kart yuvasına aşağı doğru çekin.
TF kartı çıkartırken, TF’ye basın.
dışarı çıkacak kart.

Pili çıkarmak için, her iki pil tokasına basmanız gerekir.

3 Pervaneler
.

Pervaneleri drone kollarındaki renk işaretine göre takın.

.

Pervaneyi motor mili kelepçesine göre hizalayın ve pervanenin motor milinin köküne bastırıldığından emin olun.

.

Pervaneyi kilit işaretinin yönünde sonuna kadar döndürün; pervane sıçraıp kilitlenir.

.

Pervaneye kuvvetlice bastırın ve pervaneyi çıkarmak için pervaneyi kilit işaretinin tersi yönünde çevirin.

Not: Ters pervane kurulumunu örnek olarak alın.

Güvenlik ipuçları: Pervaneler hasar görürse, uçuş güvenliğini ve verimliliğini sağlamak için lütfen bunları değiştirin. Lütfen pervanelerin uçuştan önce iyi monte edildiğinden emin olun.

Prepare to Fly
1 Dronun Uçuş Yönünü Doğrulayın
.

Uçak aküsünün montaj konumu kuyruk yönüdür.

.

Uçak açıldığında, rota navigasyon ışıkları ile söylenebilir.

.

İki beyaz ışık burnu, kırmızı ve yeşil ışıklar kuyruğu gösterir.

2 Dronun Başlatılıp Durdurulması
Kısa basın + bırakın ve tekrar basarak bekleyin uçak gösterge
ışıklar açılana kadar.
Kısa basın + bırakın ve tekrar basarak bekleyin uçak gösterge
ışıklar kapanana kadar.

3 Kumandanın Açılması
Beyaz Işık

Kırmızı Işık

Uçuş Yönü

Beyaz Işık

RC'yi açmak / kapatmak için güç düğmesine uzun basın.

Yeşil Işık

Güvenlik ipuçları: Yön yanlışlığını önlemek için kuyruğu daima kullanıcıya doğru tutun.

Drone

Uzaktan Kumanda

Havalanmak
1 Otomatik kalkış / iniş (RC menüsünde seçin)

Otomatik kalkış

Uçağı indirmek için sol çubuğu
yavaşça aşağı çekin.

Otomatik iniş
Sol Çubuk

Sağ Çubuk

Uçak indiğinde, sol çubuğu
5 saniye boyunca basılı tutun,
motor durur.

Güvenlik ipuçları: Uçağın su geçirmez işlevi yoktur. Denize iniş yapmayın.
Güvenlik için eğik düzlemde inmeyin.

2 Manuel kalkış / iniş

3 Pervanenin acil durdurması
Motorlar düzgün bir şekilde kapanmadığında, lütfen sol çubuğu maksimum aralıkta
alttaki iç kısma getirin ve aynı anda 5 saniye boyunca RC'nin geri dönüş düğmesine dokunun,
motorlar durur.
Sol Çubuk

Sağ Çubuk

Sol Çubuk

Sağ Çubuk

Her iki çubuğu da iç kısımda 1 saniyeden fazla tutun, pervaneler dönmeye başlar.
Pervaneler döndükten sonra her iki çubuğu da serbest bırakın ve uçağı uçurmak için
soldaki çubuğu sıkıca yukarı doğru bastırın.
Uçuş sırasında, askıya almak için her iki çubuğu da serbest bırakın.
Kontrollü uçuş sırasında herhangi bir zamanda uzaktan kumandanın
iki kolunu serbest bırakın; uçak otomatik olarak hareket edecektir.
Güvenlik ipuçları: Sol çubuğu sıkıca yukarı itin. Çok yavaş iterseniz, uçak devrilebilir.

Güvenlik ipuçları: Yanlışlıkla düşmekten kaçınmak için normal uçuş sırasında yukarıdaki işlemleri yapmayın.

4 Çekim ve kayıt

.

5 Kumanda Ayarları

Fotoğraf çekmek için çekim / kayıt düğmesine kısa basın.

Beş boyutlu düğmeyi sola, ayarlar menüsüne kaydırın.

Kayda başlamak için çekim / kayıt düğmesine uzun basın.
Kaydı durdurmak için tekrar uzun basın.

Ayarı seçmek için beş yönlü düğmeyi yukarı ve aşağı kaydırın
öğesini seçin ve ayar öğesine girmek için orta tuşa basın.

Kayıt sırasında, fotoğraf çekmek için çekim / kayıt düğmesine kısa basın.

Ayar tamamlandıktan sonra onaylamak için ortadaki düğmeye basın.
Diğer öğeleri ayarlamak üzere son seviyeye dönmek için fivedirectional
düğmesini sola kaydırın.
Ana ekrandaki beş yönlü düğmenin orta tuşuna basın.
uzaktan kumanda ekranı kaydını başlatmak / durdurmak için arayüz.

Gimbalın eğim açısı, sol kadranı yukarı ve aşağı çevirerek
kontrol edilebilir.
EV'yi ayarlamak için sağ kadran varsayılandır.

Akıllı uçuş ayarlarına girmek için beş yönlü düğmeyi yukarı kaydırın.
Kamera parametrelerini girmek için beş yönlü düğmeyi aşağı kaydırın
ayarlar.
Fotoğraf ve Video Kayıt Tuşu

Beş Yönlü Tuş

Dron Göstergelerinin Algılanması

Güvenli Uçun

Drone Göstergesi

Görüş Alanınızda

İyi GPS sinyali
Mevcut

Çevresi Açık ve
Engel bulunmayan alanlarda

Uyarılar:
Sadece açık alanlarda uçun ve insanları, hayvanları, ağaçları, araçları ve
binalar. Havaalanlarından, demiryollarından, otoyollardan, yüksek binalardan
uzak tutunuz, elektrikli teller ve uçağın yasak olduğu alanlar. Uzak durmak
telekomünikasyon baz istasyonları, yüksek güçlü antenler karmaşık
elektromanyetik sinyaller .Bu ürünü sınırlı kullanmayın alanları.
Sorumluluk Reddi ve Güvenlikle İlgili Çalıştırma Talimatlarını mutlaka okuyun.
dikkatlice.

1

Bütün Işıklar Yanıp Sönüyor

2

Bütün Işıklar Açık

3

İki beyaz ışık yanar;
Kırmızı ve yeşil ışıklar
düzenli aralıklarla flaş

4
5
6

Drone Durumu
Kendi kendini kontrol
Yerde Drone: kendini kontrol başarısız
Havadaki Drone: iç hata
Uçmaya hazır / Uçuyor

Tüm ışıklar iki kez yanıp sönüyor

Düşük pil uyarıları

Tüm ışıklar göze batan
İki beyaz ışık yanıp sönüyor

Pil zayıf, mümkün olan en kısa sürede iniş yapın
Drone ürün bilgisi güncellemesi

Download
Lütfen öğretici videoları izlemek için FIMI resmi web sitesini ziyaret edin:
www.fimi.com
veya ürün yazılımı ve ürün talimatlarını indirin.
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